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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 0-8130-0255-8
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. มาลี  โทณานนท์
โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 0-8148-9550-1
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 0-2258-4002-3 โทร. 0-8602-4111-6
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 0-8175-5982-3
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสาร 0-2260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เป็น
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2556 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัย 27 แห่ง พบปะแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นประมาณสองเดือนครั้ง การประชุมครั้งนี้ ประธานได้ยกประเด็น
ส�ำคัญขึ้นมาหารือต่อที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ กรณีที่มีผู้แจ้งไป
ยังส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียม
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นร่วมกันโดยสรุปว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยของรัฐไม่เคยจัดบริการ
การศึกษาโดยหวังผลก�ำไร นักศึกษาทุกคนเสียค่าใช้จ่ายต�่ำกว่าต้นทุนจริง
ครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเป็นภาษีของประชาชน และที่ส�ำคัญคือมหาวิทยาลัยของ
รัฐได้สร้างความมั่นใจให้สังคมโดยจัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่
มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนเงินเรียน เรื่องที่สอง คือ ที่ประชุมจะมีการ
รณรงค์ในการบริหารบ้านเมืองให้โปร่งใส ด้วยการต่อต้านคอร์รับชั่นตาม
โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และให้มกี ารต่อยอดในประเด็นส�ำคัญนี้ โดย
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะเชิญคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์โครงการเงินกู้
2.2 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลได้มีการด�ำเนินการด้วย
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ให้แง่คิด
ว่ามหาวิทยาลัยต้องมีทั้งบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการรับใช้สังคม
ทั้งนี้เนื่องจากเยาวชนไทยไม่ถึง 30% ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัย ในแต่ละ
ปีมีคนไทยเกิดประมาณ 700,000 คน เข้าเรียนมาหาวิทยาลัยเพียงปีละ
200,000 คน ที่เหลืออีก 500,000 ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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มหาวิทยาลัยต้องเป็นความหวังของประชาชนเพราะว่า นิสิต/นักศึกษา
เป็น กลุม่ ทีม่ โี อกาสดีกว่าคนอืน่ ๆ จึงต้องท�ำงานรับใช้สงั คมอันเป็นการช่วย
เหลือคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยให้ทุกคนมีความอยู่ดีกินดีขึ้นด้วย และ
ท่านได้ฝากข้อคิดในการท�ำความดีไว้เตือนสติแก่บัณฑิตทุกคนว่า “การที่
เราตั้งใจท�ำเรื่องดีๆ ในบางครั้งก็ต้องพบปัญหา อุปสรรค ... คนที่ตั้งใจ
ท�ำความดี ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้ด้วยแรงบันดาลใจล้วนๆ จะต้อง
มี Wisdom หรือปัญญา และ Good Management หรือ การบริหาร
จัดการที่ดีด้วย จึงจะท�ำให้การท�ำความดีส�ำเร็จลุล่วงไปได้”
๏ ดร. พิศุทธิ์ จ�ำเริญรวย รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ มศว องครักษ์ ชี้แจงว่า การพัฒนา มศว องครักษ์ ซึ่ง
มีพื้นที่ถึง 947 ไร่ นั้น ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นองค์รวมในมิติ 5 ด้าน
เพื่อให้นิสิตและบุคลากรใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยจะต้องเร่งตอบมิติที่
1 คือตอบสนองการเรียนการสอน ด้วยการเร่งพัฒนาห้องสมุด รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ มิติที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการพักอาศัย
ตอบสนองด้วยการปรับปรุงระเบียบบริหารจัดการหอพัก ปรับปรุงเส้นทาง
สัญจร จัดท�ำรถสวัสดิการใหม่ให้สวยงาม มิติที่ 3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ความสวยงามของสภาพแวดล้อม ... โดยการออกแบบเส้นทางสัญจรทีเ่ รียก
ว่า ซุปเปอร์คอร์ดิรดอ และสร้างอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหารฯ รวม
ถึงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม มิติที่ 4 ต้องมีความสัมพันธ์กับเครือข่าย
โดยรอบมหาวิทยาลัย ไม่วา่ จะเป็นจังหวัดหรือหน่วยงานโดยรอบ ด้วยการ
ท�ำ Service Provider แก่ชาวนครนายก และมิติที่ 5 มีมูลค่าเพิ่มในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ความคึกคักในเชิงมูลค่าเพิ่ม ทั้ง 5 มิตินี้เป็นแนวคิดที่ท่าน
อธิการบดีคิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศของความรื่นเริงบันเทิงใจ ไม่ว่าจะ
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เป็นบรรยากาศทางน�้ำ เรือนไทย ร้านอาหาร ซึ่งทั้ง 5 มิตินั้นต้องใช้งบ
ประมาณในลักษณะของ Quick Fix คือ ส่วนใดทีม่ เี งินก่อนก็ทำ� ไปก่อน แก้
ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อน บางมิติก็มีงบประมาณแล้ว และก�ำลังด�ำเนิน
การออกแบบ หาผู้รับเหมาจัดจ้าง คาดว่าจะด�ำเนินการได้ประมาณเดือน
ธันวาคมปลายปีนี้

ข่าวชมรมฯ
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ขอแสดงความยินดี รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ ที่ได้รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่น ประจ�ำปีพุทธศักราช
2556” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาส “วันสตรีไทย ประจ�ำปีพุทธศักราช 2556” ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญลูกศิษย์และผู้ที่เคารพรัก ร่วมฉลองวันเกิดของ ผศ.
ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ณ ส�ำนัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 2 ห้องศาสตราจารย์
ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. โปรดแจ้งความ
จ�ำนงได้ที่คุณอุมาพร หมายเลขโทรศัพท์ 080 225 1616
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมงาน “วัน
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี” วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ดังก�ำหนดการ หน้า 18
http://seniorclub.swu.ac.th
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก�ำหนดจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปีพุทธศักราช 2556 ขอเชิญ
สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ดังมี
ก�ำหนดการ หน้า 29
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ร่วมทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา ณ โรงเรียนสาธิต
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ส มเด็ จ ย่ า วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม เป็นเงิน 2,000 บาท เมือ่ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ คุณวิวัฒน์ สมตน ที่เป็นช่างภาพ
ถ่ายรูปหน้าอนุสาวรีย์ ศ. ดร. สาโรช บัวศรี เพื่อจัดท�ำปกจดหมายข่าว
เดือนกันยายนนี้
ชมรมผู้สูงอายุฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2556
ดังนี้
		
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2556 จัดงานแสดงมุทติ าจิต แด่
อาจารย์ผู้มีอายุ 84 ปี ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. วลัยรัตน์ อติแพทย์		 2. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์
3. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล		 4. อ. นันทนา สิงหชาญ
5. ผศ. กรรณิการ์ ยุกติรัตน		 6. ผศ. เกษร ผดุงรส
7. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย		 8. รศ. ระวิ สงวนทรัพย์
9. ผศ. ศรี ประจิมนอก		 10. ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ์
11. ศ. ดร. อารี สัณหฉวี		 12. อ. อุดมลักษณ์ บุญพรรคนาวิก
13. รศ. ท่านหญิง ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
โดยมีก�ำหนดการดังนี้
4
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08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.30 - 09.50 น. ประธานชมรมผูส้ งู อายุ มศว กล่าวมุทติ าจิต
แด่อาจารย์อาวุโส และ ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่อาจารย์
อาวุโส
09.50 - 10.00 น. ประธานมอบของทีร่ ะลึก แด่อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.30 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.30 - 11.30 น. ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวตอบ
11.30 - 13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ร่ ว มกั น /
สันทนาการ
ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าลงทะเบียน
คนละ 100 บาท
วั น พฤหั ส บดี ที่ 10 ตุ ล าคม 2556 จั ด งานรั บ
น้ อ งใหม่ วั ย เกษี ย ณฯ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารวิ จั ย และ
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ระหว่ า งเวลา 09.00 - 13.30 น. ฟั ง การ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิวัติชีวิต พิชิตสุขภาพ” โดย นายแพทย์
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มีก�ำหนดการดังนี้
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุมชั้น 2)
09.00 - 10.00 น. บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “ปฏิ วั ติ ชี วิ ต
พิชิตสุขภาพ”
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ชั้น 1)
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผศ. อ้อมเดือน สดมณี ถึงแก่อนิจกรรม และได้รบั พระราชทาน
เพลิงศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2556 ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้
ผศ. สมหมาย รอดโพธิ์ทอง ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม และได้รับพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว ณ วัดพระศรี
มหาธาตุฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. ท่านเป็น
ประธาน ฝ่ายจัดเลีย้ งของ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ พวกเรารูส้ กึ อาลัย
รัก ท่านผู้ที่เป็นมิ่งมิตร ปิยะมิตร กัลยาณมิตรของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง
ขอท่านจงสถิต ณ สรวงสรรค์อันสุขสงบเทอญ
รศ. ดร. สมบูรณ์ ชิตพงษ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2556 และได้รับพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว ณ วัด
บ�ำเพ็ญเหนือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. ชมรมผู้สูง
อายุฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

รศ. ดร. สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์		
รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ		
ผศ. อลิศรา เจริญวานิช				
นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ				
รศ. ดร. วชิรญา บัวศรี				
อ. สุภณิดา สุวณิชย์					
รศ. ประสงค์ รายณสุข				
รศ. ไพศาล - รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช		

1,000
30,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกันยายน
อัญเชิญเทพ โปรยมาลา คราวันเกิด
ประสาทสรรค์ ให้ท่าน สุขใจกาย			
สุขภาพ กล้าแกร่ง แรงแข็งขัน		
ให้โชคดี มากมีมิตร เนืองนิจไป			

1. ผศ. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร		
3. ผศ. เกษร ผดุงรศ				
5. คุณสมศรี วิชาแหลม			
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์ โพธิสาร		
9. อ. พิชัย ผดุงรัตน์				
11. อ. ศิรี ศิริผันแก้ว				
13. รศ. ดร. วีระวรรณ สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา พึ่งตน			
17. ผศ. ดร. ธ�ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา สุวรรณทัต		
21. อ. มณฑา โกเฮง				
23. รศ. สมัย เหล่าวานิชย์		
25. รศ. ทวีสิทธิ์ สิทธิกร			
27. อ. ส่องสี ภักดีผดุงแดน		
29. อ. นิ่มนวล สกุลพานิช		
31. รศ. ยุพา ส่งศิริ				
http://seniorclub.swu.ac.th

น�ำพรเลิศ ประเสริฐสม ฤดีหมาย
ทุกข์มลาย หายซึมโศก ไร้โรคภัย

ฉวีวรรณ พรรณผ่อง มองสดใส
อายุขัย ยืนยาวนาน สราญเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์ สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์ ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์ ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์ ประสิทธิ์รัตน์
14. ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร
16. ผศ. ดร. วงเดือน นาราสัจจ์
18. รศ. บังอร พานทอง
20. ผศ. เกษร เจริญรักษ์
22. อ. สงวน มีระหงษ์
24. รศ. งามตา วนินทานนท์
26. อ. สุรเดช วันทยา
28. ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ
30. ผศ. พลับพลึง คงชนะ
32. ผศ. วรวรรณ สัมบุณณานนท์
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33.
35.
37.
39.
42.
44.

คุณนันทวรรณ แก้วเอี่ยม		 34. ผศ. ดร. จินดา แต้มบรรจง
ผศ. ทองค�ำ ธูปสุวรรณ 		 36. ผศ. มณฑา ไพบูลย์
ผศ. กรรณิการ์ ยุกติรัตน		 38. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์
ผศ. วีรีย์ ศวิตชาติ			 41. คุณวิลัย ดวงศรี
อ. อุดมลักษณ์ บุญพรรคนาวิก 43. คุณเภาพงา ไทยถาวร
อ. กัลยา เตชัสอนันต์
45. รศ. ดร. สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์

•••

บอกเล่าเก้าสิบ : เข้าพรรษาหน้าฝนกุศลสร้าง
ศ. ดร. พิษณุ เครืองาม

1

ก่อนเข้าพรรษาจ�ำกันได้ไหมครับว่ามีข่าวการเจรจากับพวกบีอาร์
เอ็นและขบวนการก่อความไม่สงบภาคใต้ได้ข้อสรุปข้อหนึ่งว่า ตลอดเดือน
ถือศีลอดของชาวมุสลิมที่เรียกว่า “รอมฎอน” นั้นต่างจะพยายามควบคุม
ดูแลสถานการณ์ภาคใต้มิให้เกิดความรุนแรงขึ้น เพราะรอมฎอนเป็นช่วง
เวลาสะอาด บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ มุสลิมทุกคนต้องฝึกตนให้อยู่อย่าง
อดกลัน้ อดออม และอดอยาก จะได้รรู้ สแห่งความยากล�ำบากทีพ่ ระศาสดา
เองก็เคยประสบ จึงเรียกว่าเป็นเทศกาลถือศีลอด
การเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนาเป็นคนละอย่างกับรอมฎอน คือ
เป็นช่วงเวลาที่ควรสงบ ส�ำรวม อดทน อดกลั้น ถือศีลภาวนา และเรียนรู้
นับว่าเป็นไตรมาสหรือ 3 เดือนแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์
1 วิษณุ เครืองาม. “จันทร์สนุก ศุกร์สนาน : เข้าพรรษาหน้าฝนกุศลสร้าง”
เดลินิวส์. วันที่ 26 กรกฎาคม 2556. หน้า 3.
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เช่นกัน ชาวพุทธต้องไม่ใช้ชีวิตเปล่าเปลืองตามปกติ พระภิกษุนั้นยิ่งมีข้อ
ก�ำหนดมาก เช่น ต้องอยู่ประจ�ำวัด ไม่เดินทางข้ามคืนไปไหนเกิน 7 ราตรี
ถ้าท�ำได้ครบ 3 เดือนตลอดพรรษาจะได้อานิสงส์สามารถรับกฐิน เมื่อออก
พรรษาแล้ว
ส�ำหรับอุบาสกอุบาสิกา (ค�ำนี้แปลว่า ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย) ช่วง
เข้าพรรษา 3 เดือนจะเป็นเวลาแห่งการเข้าใกล้พุทธศาสนาอย่างแท้จริง
เพราะพระจะอยู่วัด ไม่จรถะ ภิกขเวไปไหนมาไหนไกลๆ มีอะไรเราก็แวะ
ไปปรึกษาท่านได้ พระอยูป่ ระจ�ำกันมากๆ ทัง้ ยังเป็นหน้าฝนอย่างนีจ้ ะออก
“บิณ” ก็อาจล�ำบาก ยิง่ พระตามบ้านนอกท่านต้องเดินไปไกลเป็นกิโลๆ กว่า
จะเข้าเขตหมูบ่ า้ นนิคมคามชนบท บางแห่งท่านต้องพายเรือไปรับบาตรเอง
ถ้าฝนฟ้าไม่เป็นใจ พระอดเอาง่ายๆ นะครับ จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านมักเป็น
ฝ่ายไปท�ำบุญทีว่ ดั น�ำภัตตาหารไปถวาย เมือ่ คนมาวัดมากๆ เข้า พระท่าน
ก็ถอื โอกาสเทศนาหรือบรรยายธรรมตอบแทน บรรยากาศแห่งกุศลธรรมจึง
เกิดขึ้นทุกวัด
บางทีพระอยู่กันหลายๆ รูปก็ถือโอกาสช่วยกันซ่อมโบสถ์วิหาร
การเปรียญ ที่ร้างก็ปราบให้ราบเรียบ กระเบื้องแผ่นไหนแตกร้าวก็มุงกัน
ใหม่ ชาวบ้านเองก็นิยมน�ำลูกหลานไปฝากให้บวชเรียนตลอดพรรษา เชื่อ
กันมาแต่โบราณว่าบวชตอนไหนก็ไม่ได้บุญเท่าบวชครบพรรษา สึกแล้วยัง
รับกฐินได้ สอบนักธรรมตรีได้ พ่อแม่ก็ได้ไปปรนนิบัติพระลูกหลาน ถ้า
บวชได้ไม่ทันครบพรรษาแล้วร้อนผ้าเหลืองชิงสึกเสียก่อน เรียกว่า “แหก
พรรษา” ไม่บาปอะไรหรอกแต่แสดงว่าไม่มีน�้ำอดน�้ำทนหรือท�ำดีไม่ขึ้น
กลางพรรษาจึงเกิดประเพณีงานบุญใหญ่ขนึ้ เพราะไหนๆ ญาติโยมก็
ไปวัดกันมาก พระก็ได้ฝกึ ฝนการเทศน์การแหล่กนั มาได้ทแี่ ล้ว เรียกว่า งาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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เทศน์มหาชาติ อีสานเรียกว่า บุญเผวส บางวัดเทศน์ยอ่ ๆ วันเดียวครบ 13
กัณฑ์ ใครได้ฟงั จนจบครบ 13 กัณฑ์ถอื ว่าได้บญ
ุ แรงจะได้พบพระศรีอาริย์
แต่วัดใดมีเจ้าภาพมากอาจจัดเต็มกัณฑ์หลายวัน ทายกทายิกาแบ่งกันรับ
เป็นเจ้าภาพต่างตกแต่งกัณฑ์เทศน์ประกวดประชันกัน บางกัณฑ์ เช่น ทาน
กัณฑ์แต่งกระจาดเป็นสัตสดกมหาทาน มีของบริวารถวายพระ เช่น ช้าง
ม้า ผลไม้ ข้าวปลาอาหารแห้ง ผมว่าถ้าจะแทรกคัมรี เบนซ์ เครื่องบิน
เจ๊ตเข้ามาเป็นของติดกัณฑ์เทศน์กน็ า่ จะแนบเนียนกว่าไปโอนกันในเวลาอืน่
ประเพณีเทศน์มหาชาติเป็นชีวติ จิตใจของคนไทยมาหลายร้อยปีแล้ว
พระสมัยก่อนถ้าเป็นนักเทศน์จริงต้องหัดเทศน์หัดแหล่มหาชาติให้ได้สัก
กัณฑ์ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มักทรงรับอุปถัมภ์การเทศน์มหาชาติ ทุกวันนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ยงั เสด็จไปทรงสดับบางกัณฑ์ในบางโอกาส
คนสมัยก่อนใช้เวลา 3 เดือนระหว่างเข้าพรรษาท�ำประโยชน์มาก ไม่วา่
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม นักโทษที่ต้องค�ำพิพากษาให้ประหารชีวิต
ทางการก็จะงดโทษไว้ก่อนยังไม่ลงมือประหาร สิงสาราสัตว์เองก็พลอยได้
ประโยชน์จากเข้าพรรษาไปด้วย สมัยหนึง่ ทางการไม่ออกใบอนุญาตให้ลม้ วัว
ล้มควายในระหว่างพรรษา โรงฆ่าสัตว์ปิดชั่วคราว ชาวบ้านหลายคนไม่
กินเนื้อสัตว์ใหญ่ ไม่กินเหล้า ไม่ต้มกลั่นเครื่องดองของเมา หลายคนรักษา
อุโบสถศีลตลอดพรรษา สถิติคดีอาชญากรรมลดลง บ้านเมืองสงบร่มเย็น
เป็นสุข
แม้แต่การเมืองก็ลดความร้อนแรง เพราะเมือ่ ชาวบ้านหัวคะแนนเข้า
วัด รักไม่ยงุ่ มุง่ การกุศล พวกผูแ้ ทนก็พลอยเข้าวัดตามไปด้วย (แต่อย่าเผลอ
บวชเชียวนะ ขาดจากความเป็น ส.ส. ไม่รู้ด้วย)
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน อะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนไปหมด วัดไม่
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ท�ำหน้าทีข่ องวัดทีด่ ใี นระหว่างพรรษา หลายวัดโหมจัดงานหาเงินเข้าวัด คิด
แต่จะสร้างอะไรก็ได้ที่ขอให้ “สูงที่สุด ใหญ่ที่สุด แปลกที่สุดในโลก” พระ
เองก็ไม่ใช้เวลาระหว่างเข้าพรรษาศึกษาหาความรู้ (ทีเ่ ขาถวายเทียนพรรษา
ก็เพือ่ ให้พระจุดส่องสว่างอ่านหนังสือได้) ชาวบ้านพลอยห่างเหินวัดไปด้วย
การงดเว้นจากบาปหรืออกุศลกรรมก็กลายเป็นของไม่จ�ำเป็นเพราะไปนึก
เสียแล้วว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” บางคนอ้างหน้าตาเฉยว่า “สุทธิ
อสุทธิ ปัจจัตตัง” บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ใจ ท�ำดีท�ำเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องอยู่ใน
ช่วง 3 เดือนนี้หรอก ว่าแล้วก็งดท�ำดีไปเลย ข้างคนไม่ดีก็ถือโอกาส ทุก
คนก�ำลังหลงระเริงและประมาท โจรจึงฉวยโอกาสก่อกรรมท�ำเวรได้ง่ายๆ
ระหว่างพรรษาอาชญากรรมจึงชุกชุม บางทีคนมัวแต่ไปรักษาศีลฟังธรรม
ที่วัด ทางบ้านโจรบุกเข้าไปงัดแงะเสียแล้ว
เข้าพรรษายุคนี้จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ท�ำบาปได้ง่ายและสะดวก
พาราสาวัตถี ใครไม่มีปรานีใคร รอมฎอนยังมีคนออกมาขอร้องวิงวอนให้
ลดบาปกรรมการจองเวรลง แต่เข้าพรรษาดูจะห้ามไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ผม
สังหรณ์ใจชอบกลว่าเข้าพรรษาปีนี้อาจจะมีอะไรดุเดือดเลือดพล่านเกิดขึ้น
กว่าพรรษาก่อนๆ ก็ได้

น ชจฺจา วสโล โหติ 				
น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 		
กมฺมุนา วสโล โหติ 				
กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ 		

http://seniorclub.swu.ac.th

ใครๆ จะเป็นคนเลว เพราะชาติก�ำเนิด ก็หาไม่
ใครๆ จะเป็นคนประเสริฐ เพราะชาติก�ำเนิดก็หาไม่
คนจะเลว ก็เพราะการกระท�ำ ความประพฤติ
คนจะประเสริฐ ก็เพราะการกระท�ำ ความประพฤติ
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ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

2

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ง
ตัง้ เป็นราชบัณฑิต ในส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมืองประเภทสังคมศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2532 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ผู้มี
คุณธรรมสูงประดุจผูท้ รงศีล สมเป็นแม่พมิ พ์ทสี่ มบูรณ์แบบของชาติไทยคน
หนึ่ง ผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติตนในฐานะเป็นครูได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะท่าน
พูดอย่างไร ก็สอนศิษย์อย่างนั้น ไม่มีบิดพลิ้วเป็นอย่างอื่น จึงเป็นที่ยอมรับ
และยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล สมดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเวนิสวาณิช ตอนที่ นาง
ปอร์เซียกล่าวกับนางเนริสา สาวใช้วา่ “นักพรตผูป้ ระพฤติสมปากสอน เป็น
สิ่งประเสริฐสุนทรควรอภิวาท”
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เป็นครูที่มีความเมตตาสูง มี
เหตุมีผล มีน�้ำใจเป็นนักประชาธิปไตย เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในทาง
พระพุทธศาสนาที่เปี่ยมล้นทั้งคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการชี้น�ำทาง
ปัญญา นอกจากนีย้ งั มีความมุง่ มัน่ ในการเชิดชูเกียรติคณ
ุ ของการประกอบ
2556
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วิชาชีพครู เป็นผู้เปลี่ยนโฉมการศึกษาไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะ
อาชีพครูในตอนนัน้ ตกต�ำ่ เหลือเกิน การศึกษาในทางครูโดยตรงสูงสุดก็มแี ค่
ครู ป.ม. คือ อนุปริญญาเท่านั้น จึงไม่ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นที่มีการสอน
ถึงระดับปริญญาตรี โท เอก ท่านจึงได้เสนอ พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา พร้อมยกหลักสูตรให้สูงขึ้นถึงขั้นปริญญาตรี โท เอก ส�ำเร็จเสมอ
เหมือนกับวิชาชีพอื่น และรับนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนปริญญารุ่นแรกเมื่อ
พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2497 นิสิต/นักศึกษารุ่นแรกก็ส�ำเร็จการศึกษา ได้
รับวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ความส�ำเร็จครั้งนี้นับว่ายิ่งใหญ่ในวงการ
ครูของประเทศไทย ดังนั้น ท่านจึงเป็นครูที่ศิษยานุศิษย์มีความประทับใจ
มากทีส่ ดุ ในความมีวญ
ิ ญาณครูของท่าน และประทับใจในความเป็นผูม้ ภี มู ริ ู้
ภูมธิ รรม และภูมฐิ าน เป็นทีส่ ดุ นับว่าท่านศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
เป็นบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มีหลักในการบริหารงานและ
บุคลากรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ ผูร้ ว่ มงาน และนิสติ /
นักศึกษา ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน ดังคติพจน์ที่
ว่า “ให้บ�ำเพ็ญตนเป็นผู้มีความรู้ประดุจ นักปราชญ์ และมีความประพฤติ
ประดุจผู้ทรงศีล” คุณงามความดีของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
นั้นมีมากมายสุดจะพรรณนาได้ ณ ที่นี้ ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจสามารถ
ติดตามอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหนังสือ ซึง่ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี เขียนขึ้นเอง ผู้เขียนคนอื่นๆ ทั้งผู้ร่วมงาน ลูกศิษย์รวมถึงหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้มากมาย ส�ำหรับจดหมาย
ข่าวประจ�ำเดือนกันยายนศกนี้ จะขอสรุปเพียงสังเขปประวัติให้ทราบ
ดังต่อไปนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปฐมวัยและการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เป็นบุตรขุนประทุมสิรพิ นั ธ์ (เจริญ
บัวศรี) กับคุณแม่ประทุม สิริพันธ์ (เปล่ง) เกิดที่บ้านต�ำบลสันใน อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2459 เมื่ออายุได้ 8 ขวบก็ได้
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนในอ�ำเภอเมือง ณ บ้านเกิด เมื่อ พ.ศ.
2467 หลังจากจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็ไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย จนส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 พ.ศ. 2472 เมื่ออายุเพียง
13 ปีเศษ ในสมัยนั้นหลายจังหวัดทางภาคใต้นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่
ปีนัง เพราะเดินทางไปมาสะดวกและใกล้กว่ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คุณพ่อ
จึงส่งเด็กชายสาโรชไปเรียนต่อที่โรงเรียน แองโกลไชนีส (The Anglo Chinese School) ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย เรียนอยู่ได้ 3 ปี ก็สอบไล่
ได้ชั้นปีที่ 7 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่เรียนอยู่นั้น เด็กชายสาโรช ได้รับ
รางวัลเรียนดี เพราะสอบไล่ได้ที่ 1 ถึง 3 ปีซ้อน
เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนที่ปีนังใน พ.ศ. 2476 คุณพ่อให้กลับบ้าน
และส่งไปเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระราชวังสนามจันทร์ หลักสูตร
2 ปี ปีแรกเรียนอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ ปีที่สองกลับมาเรียนที่
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา เมื่อส�ำเร็จการศึกษา
มีผลการเรียนเป็นเลิศในทุกวิชาทั้งวิชาครูและวิชานอกหลักสูตร จึงได้รับ
ประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.)
ในปี 2478 หลังจากได้วุฒิ ป.ป. และธรรมศึกษาแล้ว ได้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียน 4 ปีแรก ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) และเรียนต่อ
อีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิทางวิชาชีพครู ได้อนุปริญญาครูมัธยม (ป.ม.) เมื่อปี
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2482

ต่อมา พ.ศ. 2490 สอบชิงทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ที่ 1 ได้รับทุนเรียนวิชาศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท
(Ohio State University) สอบได้การศึกษามหาบัณฑิต (M.A) ปี 2491
และสอบได้ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ในปี 2494 มีผลการเรียนเป็นเยี่ยม หลัง
ส�ำเร็จการศึกษา สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ได้เชิญ
ให้ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมทันที สมาคมนี้มีชื่อสียงเป็นที่ยอมรับของ
นักการศึกษาทั่วโลก มีสาขามากกว่า 645 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตริโก ปานามา กวม อังกฤษ
เยอรมนี เกาหลี เบลเยี่ยม อิตาลี ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น
สมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษานี้มีชื่อเต็มว่า The Honerary Fraternity
for Education for Men เรียกสั้นๆ ว่า ไฟ-เดลตา-แคปบ้า (Phi Beta
Kappa-PDK) ท่านจึงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกอันทรงเกียรติของ
สมาคมฯ แห่งนี้
เมื่อส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอแล้ว มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ยังได้เชิญให้ท่านเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนอีก 1 ปี และต่อมาเมื่อ
ท่านมีอายุ 46 ปี ก็ยังมีการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย คือ
การเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 5 ในปี
2505 ขณะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการและศาสตราจารย์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
หน้าที่การงาน
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เริ่มรับราชการเมื่ออายุ 24 ปี
ในต�ำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2483 หลังจากได้รับปริญญา อ.บ.
และ ป.ม. ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2484 กระทรวงศึกษาธิการ มีค�ำสั่ง
ลงวันที่ 1 กันยายน 2484 ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งครูโท กรมสามัญศึกษา
ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูโทประจ�ำโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
และอีก 2 ปีต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ใน
ปี พ.ศ. 2489 กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร ที่วังจันทร์เกษม ซึ่งตั้งอยู่
ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2496 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูชนั้ สูง ถนนประสานมิตร ต่อจากหลวงสวัสดิ
สารศาสตรพุทธิ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มกี �ำเนิดขึ้นเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2492
และวันที่ 1 เมษายน 2496 ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นสูง วันที่ 1 ตุลาคม 2497 เป็นผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วันที่ 30 กันยายน 2497 เป็นรองอธิการและหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา
วันที่ 7 มีนาคม 2499 เป็นอธิการคนแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันที่
2 มกราคม 2512 เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1 และวันที่
1 มกราคม 2517 เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2 วันที่ 22
ตุลาคม 2523 เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน วันที่ 29 พฤษภาคม
2532 เป็นราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
ชีวิตครอบครัว
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี สมรสกับอาจารย์ศิรี (ศิริ) ศิริ
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จรรยา บุตรหลวงศรีรัตนากร (ใจ) กับนางศรีรัตนากร (ห่วง) เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2495 อาจารย์ศิรีเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันสมัยเป็นนิสิต
คณะอักษรศาสตร์และที่แผนกฝึกหัดครู ด้านชีวิตครอบครัวนั้น ท่านไม่มี
บุตรไว้สืบสกุล แต่ชีวิตครอบครัวนับว่าเป็นชีวิตที่แสนหวานชื่น เป็นชีวิต
ที่ดี มีความอบอุ่น มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ดังที่ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี ได้บันทึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ “ร�ำลึก
ถึงศิรี บัวศรี ภรรยาผู้ประเสริฐยิ่ง” ความตอนหนึ่งว่า “ตั้งแต่เราแต่งงาน
กัน คุณหริก็เริ่มเป็นภรรยาผู้ประเสริฐ ดูแลบ้านช่อง ทรัพย์สมบัติ หยูกยา
อาหาร เสื้อผ้า งานการ ญาติพี่น้อง ครอบครัว การท�ำบุญสุนทาน ฯลฯ
เรียบร้อยราบรืน่ ไปหมด ไม่วา่ จะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กน้อยนิดเดียว คุณ
หริจัดการเสร็จไปหมดเลย จึงเกิดแต่ความราบรื่น และร่มเย็นเป็นอย่างยิ่ง
ในครอบครัวและในชีวิตเราทั้งสอง ...”
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ตลอดชีวิตของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี นั้น ท่านได้ท�ำ
ประโยชน์ด้านการศึกษาไว้ให้แก่ประเทศชาติมากมาย อาทิ ยกระดับ
วิชาชีพครูถึงระดับปริญญาตรี โท เอก (professional) ท�ำให้อาชีพครูมี
เกียรติและทัดเทียมกับนานาวิชาชีพอื่นๆ ของประเทศ ในฐานะความเป็น
ครู ท่านเป็นทั้งครูผู้สอนและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เขียนต�ำราทางการศึกษา บัญญัติศัพท์ ก่อตั้ง
สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ออกวารสารเผยแพร่วิชาชีพครู ให้
ครูทั่วประเทศได้อ่านเพื่อพัฒนาตนเองได้ทันโลก เป็นราชบัณฑิต ฯลฯ
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบทั้งด้านความรู้ คือ มีผลการเรียนเป็นเยี่ยมตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาเอก จึงนับได้ว่า ศาสตราจารย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ดร. สาโรช บัวศรี เป็นนักการศึกษาที่มีอุดมการณ์ด้านการศึกษาสูงสุด
คนหนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ นักการศึกษาทุกคนพึงตระหนักและยึดถือเป็น
แบบอย่างเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนและอยู่รอดปลอดภัยต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2536 เมื่อเวลา 11.15 น. เนื่องจากหัวใจล้มเหลว นับ
เป็นการสูญเสียนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไปอย่างน่าเสียดาย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำ� หนดให้วนั ที่
16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และ
ในปีนี้ ก็เช่นเดียวกัน
ก�ำหนดการ
“วันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี”
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มศว

06.30-07.00 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
07.00-08.00 น. พิธีสงฆ์ (ท�ำบุญ/ถวายภัตตาหารเช้าแด่
							 พระภิกษุสงฆ์)
08.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30-09.15 น. พิธีสักการะและกล่าวสดุดี ศาสตราจารย์
							 ดร. สาโรช บัวศรี
							 - กล่าวสดุดี ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
							 โดย ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี
							 - พิธีสักการะ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
							 (วางพวงมาลา)
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							 - ขับเสภาร�ำลึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
							 โดย อ.พนพนม ค�ำอินทร์เขียน โรงเรียนสาธิต
							 มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
							 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลง ศาสตราจารย์
							 ดร. สาโรช บัวศรี โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิต
							 มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
							 - พิธีวางพวงมาลา โดย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ
							 ศิษย์เก่า นักเรียน และนิสิต
09.15-09.45 น. พิธเี ปิดป้ายห้องพฤฒาจารย์ โดย ผศ. นพ. เฉลิมชัย
							 บุญยะลีพรรณ อธิการบดี และคณะ
09.45-10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษเนือ่ งในวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
							 บัวศรี ปี 2556 เรื่อง“คณะศึกษาศาสตร์ มศว
							 วันวานที่ไม่รู้ลืม” โดย รศ. ว่าที่ร้อยตรีธวัช
							 วงษ์สุวรรณ และ อ. ชม ภูมิภาค
11.00-12.00 น. พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่พฤฒาจารย์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. - พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น
							 - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียน/ครู/
							 อาจารย์ดีเด่น
							 - พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวด
							 ทักษะทางวิชาการ
14.00-14.30 น. ปิดงาน โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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บทสาธยายเกียรติคุณศิษย์ มศว
ผศ. ดร.ปรีชา ธรรมา

		 ศรีนครินทรวิโรฒ		
มิตรประสานสมานมิตร		
สุขเกษมเปรมปรีด์			
กายใจร่วมกัน				
ให้ด�ำรงคงมั่น 				
		 เพิ่มพลังชาวไทย		
รู้คิดด้วยปัญญา			
หนุนน�ำชาติก้าวไกล		
ปวงประชาชื่นชม			
ขอส่งเสียงแซ่ซ้อง			

3

ประสานมิตร
ศิษย์สมานสามัคคี
ไมตรีจิตรสร้างสรรค์
น้อมน�ำค�้ำจุน เกียรติคุณสถาบัน
วัฒนาสถาพร
ให้เข้มแข็งแกร่งกล้า
รู้รักษาคุณธรรม
หนุนน�ำไทยก้าวหน้า
สุขสมใจพอเพียง
ร่วมกันร้องไชโย ไชโย ไชโย

3 ข้าราชการบำ�นาญ อดีตรองอธิการบดี มศซ วิทยาเขตบางเขน และคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประพันธ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2556
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ก�ำลังใจให้ครู ... ครู
สมใจ รักษาศรี

4

คุณครูทอมป์สันโกหกนักเรียน ชั้น ป. 5 ของเขาตั้งแต่วันแรก ด้วย
คุณครูบอกนักเรียนของเขาว่า ครูรักเด็กๆ เท่ากันหมดเลย แต่นั่นก็เป็นไป
ไม่ได้เพราะว่ามีเด็กตัวเล็กๆ ท่าทางขี้เกียจคนหนึ่งชื่อ เท็ดดี้ สต๊อดดารด์
ครูทอมป์สันได้จับตาดูเท็ดดี้มาปีหนึ่ง และสังเกตเห็นว่าเขาออกจะ
เกเรกับคนอืน่ นอกจากนัน้ เสือ้ ผ้าของเขายังสกปรกและตัวเหม็นหึง่ อยูต่ ลอด
เวลา เมือ่ ถึงเวลาตรวจการบ้านให้คะแนน ครูทอมป์สนั ก็ไม่ลงั เลทีจ่ ะเขียน
ตัว F โตๆ ลงไปบนกระดาษ
ที่โรงเรียนคุณครูทอมป์สันต้องสอน และต้องตรวจประวัติของเด็ก
แต่ละคนด้วย และครูก็ไม่ยอมดูประวัติของเทดดี้จนกระทั่งเหลือแฟ้ม
สุดท้าย แต่เมือ่ คุณครูทอมป์สนั ตรวจแฟ้ม เขาก็แปลกใจมากเมือ่ พบว่า ครู
ชั้น ป. 1 ของเท็ดดี้ระบุมาว่า “เท็ดดี้เป็นเด็กที่ฉลาดและร่าเริง ท�ำงาน
เรียบร้อย มารยาทดี เป็นเด็กที่น่ารักมากทีเดียว” คุณครูที่สอนเท็ดดี้ตอน
ป. 2 เขียนว่า “เท็ดดี้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก เพื่อนๆ ชอบกันทุกคน แต่
ก�ำลังมีปัญหาเพราะแม่ของเท็ดดี้ก�ำลังป่วยหนักและชีวิตทางบ้านต้อง
ล�ำบากมากแน่ๆ” คุณครูที่สอนเท็ดดี้ตอน ป. 3 เขียนว่า “เขาเสียใจมาก
ที่เสียแม่ไป เขาพยายามเต็มที่แล้ว แต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยให้ความรักความ
สนใจเขาเท่าไหร่ และชีวิตที่บ้านเขาต้องส่งผลกระทบต่อเขาแน่ๆ ถ้าไม่มี
คนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ” คุณครูที่สอนเท็ดดี้ตอน ป. 4 เขียนว่า “เท็ดดี้
4 สมใจ รักษาศรี. หนึ่งร้อย ... เรื่องราว ... เรื่องราวดี ๆ เพื่อหนุนใจและเพื่อ
ใช้ประกอบการเทศนาและการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความเชื่อและการดำ�เนินชีวิต,
2011. หน้า 78 - 81. (248.4 ส237ห)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไม่ยอมเข้าสังคมและไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีเพื่อนและ
หลับในห้องเรียน”
ตอนนี้ครูทอมป์สสันรู้ถึงปัญหาแล้ว เขารู้สึกละอายใจในการกระท�ำ
ของตนเอง และยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกเมื่อนักเรียนในห้องซื้อของขวัญ
วันคริสต์มาสมาให้ ห่อกระดาษสีสดๆ พร้อมผูกโบว์อย่างดี ยกเว้นของเท็ด
ดี้ ของขวัญของเท็ดดี้ถูกห่ออย่างหยาบๆ ด้วยกระดาษสีน�้ำตาลที่ได้มาจาก
ถุงใส่กบั ข้าว ครูทอมป์สนั กัดฟันเปิดกล่องของเท็ดดี้ เด็กบางคนเริม่ หัวเราะ
เมื่อเห็นว่าเท็ดดี้ให้ก�ำไลลูกปัดที่มีลูกปัดไม่ครบ และน�้ำหอมที่มีน�้ำหอม
เหลือติดอยูแ่ ค่กน้ ขวด แต่ครูกห็ ยุดหัวเราะของเด็กๆ เมือ่ ครูเอ่ยขึน้ ว่าก�ำไล
เส้นนั้นสวยเพียงใด เขาสวมมันไว้ที่ข้อมือ และฉีดน�้ำหอมไปบนข้อมือด้วย
เท็ดดี้ สต๊อดารด์ พูดว่า “ครูทอมป์สันครับ วันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่
แม่ผมเคยหอมเลยครับ”
หลังจากทีน่ กั เรียนทุกคนกลับบ้าน ครูทอมป์สนั ก็รอ้ งไห้อยูเ่ ป็นชัว่ โมง
วันนั้นเองที่ครูทอมป์สันเปลี่ยนจากการสอนหนังสือ สอนการเขียน และ
สอนเลขคณิต มาเป็นการสอน “เด็กๆ” แทน และคุณครูทอมป์สันเอาใจ
ใส่เท็ดดี้เป็นพิเศษ
เมื่อครูพยายามช่วยเขา จิตใจของเท็ดดี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่ง
ครูให้กำ� ลังใจเขาเท่าไหร่ เขาก็ยงิ่ ตอบรับเร็วขึน้ เท่านัน้ ภายในสิน้ ปีนนั้ เท็ด
ดีไ้ ด้กลายเป็นเด็กทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ ในห้อง และแม้วา่ คุณครูจะบอกว่าครูรกั เด็ก
ทุกคนเท่ากัน แต่เท็ดดี้ก็ได้กลายเป็น “ศิษย์โปรด” ของครูไปเสียแล้ว
หนึ่งปีต่อมา คุณครูพบจดหมายอยู่ใต้ประตู จดหมายนั้นมาจากเท็ด
ดี้ เขาบอกว่า คุณครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี หกปีต่อมาครูก็ได้รับ
จดหมายจากเท็ดดี้อีก เขาบอกว่าเขาเรียนจบมัธยมปลายแล้ว สอบได้ที่
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สามของระดับ และคุณครูยงั เป็นครูทดี่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ขาเคยเจอมาในชีวติ สีป่ หี ลัง
จากนัน้ คุณครูกไ็ ด้รบั จดหมายอีกบอกว่าแม้ชวี ติ ของเขาจะล�ำบากบ้าง แต่
เขาก็ไม่ทิ้งการเรียนหนังสือ และจะจบปริญญาในเร็วๆ นี้ด้วยเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง และยังย�้ำกับครูทอมป์สันว่า คุณครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดและเป็น
ครูคนโปรดของเขา
สีป่ ตี อ่ มาก็มจี ดหมายอีกฉบับหนึง่ จากเท็ดดี้ ครัง้ นีเ้ ขาอธิบายว่า หลัง
จากที่เขาได้รับปริญญาตรีแล้ว และเขาตัดสินใจที่จะเรียนต่ออีก จดหมาย
นั้นอธิบายว่า คุณครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี แต่ตอนนี้ชื่อของเขายาว
ขึ้นอีกหน่อย จดหมายนั้นลงชื่อว่า ด๊อกเตอร์ ทีโอดอร์ เอฟ. สต๊อดดารด์
ฤดูใบไม้ผลิปนี นั้ เขาก็ยงั มีจดหมายมาอีก เท็ดดีบ้ อกว่าเขาได้เจอสาว
คนหนึง่ และจะแต่งงานกัน เขาอธิบายว่าพ่อของเขาได้เสียไปเมือ่ สองสามปี
ก่อน และเขาไม่แน่ใจว่าคุณครูทอมป์สนั จะยอมมานัง่ ในทีน่ งั่ ส�ำหรับพ่อเจ้า
บ่าวในพิธีแต่งงานหรือไม่
แน่นอนที่สุด ครูทอมป์สันต้องมา และทายสิว่าอะไรเกิดขึ้น?
คุณครูใส่ก�ำไลข้อมือเส้นนั้น เส้นที่ลูกปัดหายไปหลายลูกและฉีด
น�ำ้ หอมทีเ่ ท็ดดีจ้ ำ� ได้วา่ แม่เขาฉีดตอนทีฉ่ ลองคริสต์มาสครัง้ สุดท้ายด้วยกัน
ครูกับศิษย์กอดกันกลม และด๊อกเตอร์เท็ดก็กระซิบข้างหูคุณครูทอมป์สัน
ว่า “ขอบคุณมากนะครับคุณครูที่เชื่อในตัวผม ขอบคุณมากที่ท�ำให้ผมรู้สึก
ส�ำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผมสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ได้” ครู
ทอมป์สนั กระซิบตอบพร้อมน�ำ้ ตานองหน้าว่า “ด๊อกเตอร์เท็ด เธอเข้าใจผิด
แล้วละ เธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ครู
ไม่รู้จักการสอนจนกระทั่งครูได้พบและได้รู้จักเธอนั่นแหละ”
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการประจ�ำปี 2556
1. นางอังคณา โกสีย์สวัสดิ์		
2. นางลักขณา กล่อมเกตุ 		
3. นางยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย 		
4. นางปรีดา อ้วนล�่ำ				
5. นางพูลศิลป์ เกษร			
6. นางสาวดวงดาว พันธิตพงษ์
7. นายสมพงษ์ สุขีเกตุ			
8. นางรังรอง สีทองดี				
9. อ. ทองสุข สัมปหังสิต			
10. ผศ. เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล		
11. ผศ. สุรัตน์ เสียงหล่อ		
12. ผศ. อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์		
13. ผศ. สมควร โพธิ์ทอง		
14. พันจ่าอากาศเอกกมล มณไฑวงศ์
15. รศ. อรุณวงศ์ เทพชาตรี
16. ผศ. ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา		
									
17. ผศ. ชัญญรัชต์ ภูริสุวรรณวงษ์
									
18. อ. พัทธยา จิตต์เมตตา		
									
19. อ. วไลพร ฉายา				
20. นางศุลีพร ยะโหนด			
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กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน ส�ำนักงานอธิการบดี
กองแผนงาน ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ส�ำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
บุคลากร ระดับช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
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21. รศ. ศรีเสงี่ยม จักรใจ		 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
22. รศ. จิตรพี ชวาลาวัณย์		 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
									 คณะวิทยาศาสตร์
23. อ. สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล		 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
24. อ. จิตติมา เหมกิตติวัฒน์		 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
25. รศ. ณสรรค์ ผลโภค		 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
26. ผศ. สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 		 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
									 คณะวิทยาศาสตร์
27. นางสาวบรรจง พันธ์พ่วง		 ส�ำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
28. นางธนณัฎฐ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเงินและบัญชี
									 ระดับช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณบดี
									 คณะวิทยาศาสตร์
29. รศ. วรธน อาจฤทธิ์ 		 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
									 คณะวิศวกรรมศาสตร์
30. ผศ. ทนง อัครธีรานนท์		 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
									 คณะศึกษาศาสตร์
31. รศ. ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
									 คณะศึกษาศาสตร์
32. รศ. ดร. สมชาย ชูชาติ 		 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
									 คณะศึกษาศาสตร์
33. อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
									 คณะศึกษาศาสตร์
34. อ. เสาวนีย์ ซื่อตรง			 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
									 ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
									 คณะศึกษาศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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35. อ. สมลักษณ์ จันทร์น้อย		
									
									
36. อ. ยุพิน พุทธาพิพัฒน์		
									
									
37. อ. สมชาย เนื่องนุช			
									
									
38. นางสิรินาฏ ธรรมรงค์วิทย์
									
									
									
39. รศ. มัณฑนี กุฏาคาร		
									
									
40. อ. สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล		
									
									
41. ผศ. ดารกา วรรณวนิช		
									
									
42. อ. ฉวีวรรณ กองชุ่ม			
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช�ำนาญการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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43. อ. รัฐ สาเรือง 		
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
									 คณะสังคมศาสตร์
44. อ. จักราทิตย์ ธนาคม		 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
45. นางสาวสันทนีย์ พงษ์นัยรัตน์
ส�ำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
46. นางวราพันธ์ อุดมชัชวาล 		 วิชาการศึกษา ระดับช�ำนาญการ
									 ส�ำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
47. นางศรีประไพ วัฒนะรัตน์ 		 ส�ำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
48. รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
										 และจิตวิทยา
49. นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลชลประทาน
50. นางจุรีย์ เลาหพงษ์
กลุ่มอ�ำนวยการ โรงพยาบาลชลประทาน
51. นพ. วิชัย รักพานิชมณี		 กลุ่มงานจักษุวิทยา
									 โรงพยาบาลชลประทาน
52. นางผาสุข บุญประสพ		 ผูป้ ฏิบตั งิ านเภสัชกรรม กลุม่ งานเภสัชกรรม
									 โรงพยาบาลชลประทาน		
53. นายยงยุทธ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์ ส.1 คณะพลศึกษา
54. นายณรงค์ เดชาดิลก 		 พนักงานพิมพ์ ส.3 คณะพลศึกษา
55. นางสาวระเบียบ อัมโภช
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1
					
			 คณะพลศึกษา
56. นางพัชรินทร์ เต็กอวยพร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1
					
			 คณะศึกษาศาสตร์
57. นางประเทือง ชมไม้			 พนักงานพิมพ์ ส.4 ส�ำนักงานอธิการบดี
58. นางชัญญานุช ศรีภัคดี 		 พนักงานสถานที่ บ.1 ส�ำนักงานอธิการบดี
59. นางเสงี่ยม ขวัญยืน			 นักงานสถานที่ บ.1 ส�ำนักงานอธิการบดี
60. นายสุวรรณ สุขสมทิพย์		 ผู้ช่วยช่าง ช.1 ส�ำนักงานอธิการบดี
http://seniorclub.swu.ac.th
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61. นางระเบียบ หอมหวน		
62. นางวารุณี บุญคง				
									
63. นางอารมณ์ สิทธิสาร		
64. นางสนอง ถนอมนาค		
									
65. นางบุญตา น�้ำจันทร์เจริญ
									
66. นางสาวอ�ำนวย สมนาม		
									
					
									
67. นางโกสุม คล้ายไพฑูรย์		
									
									
									
68. นางจันทร์ เถื่อนมา			
									
69. นางเฉลียว ตือสกุล			
									
70. นางสาวสมพร เกตุกรัต		
									
									
									
71. นางสาวประยูร ขุนทอง		
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พนักงานพิมพ์ ส.4 ส�ำนักงานอธิการบดี
พนักงานธุรการ ส.3
โรงพยาบาลชลประทาน
พยาบาล ส.4 โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานทั่วไป บ.1
โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานทั่วไป บ.1
โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
คนครัวโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คนครัวโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย คนงาน โรงพยาบาล
ชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย คนงาน
โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย คนงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย คนงาน โรงพยาบาล
ชลประทาน
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72. นางสาวชลอ เล็กโฉม		
									

พนักงานมหาวิทยาลัย คนงาน
โรงพยาบาลชลประทาน

ก�ำหนดการ วันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่จันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ ห้องแปดเหลี่ยม และห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
08.45 น. -ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
			 -ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ณ ห้องโถงหน้าทางเข้าอาคารวิจัย
				 และการศึกษาต่อเนื่อง (ดนตรีบรรเลง)
			 -ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี ผู้บริหาร ตามอัธยาศัย ณ ห้อง
				 รับรองอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพ
				 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
			 -ผูเ้ กษียณอายุราชการ พร้อมกัน ณ ห้องแปดเหลีย่ ม (นัง่ ตาม
				 แผนผังที่จัดไว้ให้)
			 -วงดนตรีไทยบรรเลง
09.45 น. -ผู้เกษียณอายุราชการ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหาร ณ ห้อง
				แปดเหลี่ยม
10.20 น. -ชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556
			 -อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต และมอบ
				 ของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
			 -ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวตอบ
			 -การแสดงร�ำอวยพร
			 -การขับร้องเพลง “ผู้มีพระคุณ”
http://seniorclub.swu.ac.th
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11.00 น. -คณาจารย์และบุคลากรมอบดอกไม้ แสดงกตเวทิตาจิต ตาม
				 อัธยาศัย
12.00 น. -ผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหาร
				 ร่วมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษา
				 ต่อเนือ่ ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 ตุลาคม 2556 วันปฏิวัติชีวิต พิชิตสุขภาพ
ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้สูงอายุ มศว

5

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ถนนรามอินทรา มีการบรรยายเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ส�ำหรับประชาชน โดยนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เรื่อง “ปฏิวัติชีวิต
พิชิตโรค” การบรรยายตรึงผู้เข้าฟังอยู่กับที่นั่งโดยไม่มีใครลุกออกไปเลย
เป็นการบรรยายที่ปลุกคนฟังให้ตื่นมารู้จักตัวเอง และพลิกมุมมองการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของตนเอง ให้เอาชนะโรคส�ำคัญทีค่ นป่วยเพิม่ มากขึน้
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันสูง ให้ควบคุมได้ด้วยตนเอง
และที่ส�ำคัญ โดยไม่ใช้ยา เป็นกระบวนการที่แสนธรรมดา เป็นธรรมชาติ
และให้ผลลัพธ์สูงสุด
เมือ่ ได้ฟงั การบรรยายสักพักหนึง่ จึงพบว่า นีแ่ หละคือหมอในอุดมคติ
ที่อยากพบจริงๆ มีด้วยหรือ แพทย์แผนปัจจุบันมาพูดเรื่องไม่ต้องใช้ยา
แล้วหายจากโรคได้ ผู้สูงอายุอย่างเรา ส่วนใหญ่ก็มียาประจ�ำตัวเพื่อรักษา
โรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง อาจจะเป็นโรคเดียว หรือ 2-3 โรค
5 ฝ่ายวิชาการ ชมรมผู้สูงอายุ มศว
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รวมกัน ยาจึงอาจจะเป็นก�ำมือ ทานยาไปก็กังวลกับผลข้างเคียงของยาที่
อาจจะท�ำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา ตามเอกสารที่มีข่าวเกี่ยวกับผลของยา
ต่างๆ ที่ทาน รวมทั้งบางครั้งในยาเองก็บอกว่าทานยานี้แล้ว 1 ปี อาจ
ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งตามมา
ขณะนี้ มีทางเลือกแล้ว โดยใช้แนวทางธรรมชาติบ�ำบัด ที่หมอท่าน
นี้เคยใช้ตัวเองเป็นหนูทดลอง และตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ กับญาติ อาสา
สมัครกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่จนได้ผล สามารถควบคุมโรคต่างๆ ได้ อีกทั้งยัง
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติที่ใช้แนวทางนี้แข็งแรงกว่าคนทั่วไป
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ซึง่ เป็นวันรับน้องใหม่วยั เกษียณของชมรม
ผู้สูงอายุฯ จึงได้เชิญนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติแก้ไข
ด้วยตนเองจนเห็นผลแล้ว จะมาน�ำเสนอวิธกี ารต่างๆ อย่างชัดเจน เป็นขัน้
ตอนในการเอาชนะโรค และป้องกันโรคต่างๆ ได้
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผูส้ นใจทัว่ ไปทีต่ อ้ งการเปลีย่ นตัวเอง จนมี
สุขภาพดีได้...โดยไม่ต้องใช้ยา เข้าฟังการบรรยายระหว่าง เวลา 09.0013.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นวันเริ่มต้นของการปฏิบัติชีวิต พิชิตสุขภาพ ส�ำหรับทุกคน
ทิ้งท้าย :
นายแพทย์บญ
ุ ชัย อิศราพิศษิ ฐ์ เขียนไว้ในหนังสือ เรือ่ ง “ปฏิวตั ชิ วี ติ
ปฏิวัติสุขภาพ” (พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 275) ว่าเป้าหมายในชีวิตของผม :
ท�ำให้คนไทยหลายล้านคน ได้มีโอกาสเลือกวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง...มี
โอกาสหายจากโรค...ที่ไม่เคยมีโอกาสหาย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ท�ำจิตให้สงบได้ยาก 6
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

การปฏิบัติภาวนาสมาธินั้น จะได้ผลเร็วช้าเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้
บางคน ได้ผลเร็ว บางคนก็ช้า หรือยังไม่ได้ผลลิ้มรสแห่งความสงบเลยก็มี
แต่ก็ไม่ควรท้อถอย ก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้ประกอบความเพียรทางใจ ย่อมเป็น
กุศลขั้นสูงต่อจากการบริจาคทาน รักษาศีล เคยมีลูกศิษย์เป็นจ�ำนวนมาก
เรียนถามหลวงปู่ว่า อุตส่าห์พยายามภาวนาสมาธินานมาแล้ว แต่จิตไม่
เคยสงบเลยแส่ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อย มีวิธีใดบ้างที่พอจะปฏิบัติได้ฯ
หลวงปู่เคยแนะน�ำวิธีอีกอย่างหนึ่งว่า
“ถึงจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกล ใช้สติระลึกไป
แต่ในกายนีด้ ใู ห้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภสัญญา หาสาระ
แก่นสารไม่ได้ เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้ว จิตก็เกิดความสลดสังเวช
เกิดนิพพิทา* ความหน่ายคลายก�ำหนัด ย่อมตัดอุปาทานขันธ์ได้
เช่นเดียวกัน”

6 หลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวง
ปู่ดูลย์ อตุโล) หน้า 92.
*
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